
Systémová žehlička

6400 series

 

Systém Carry-lock

ECO

 
GC6440

Zdvojnásobte rychlost žehlení díky páře pod

tlakem
Systém kompaktního výkonného žehlení se systémem Carry-

lock

Získejte veškeré pohodlí s kompaktním a přenosným žehlicím systémem a

zdvojnásobte rychlost žehlení díky páře pod tlakem.

Rychlé a výkonné žehlení

Tlak páry až 4 bary pro rychlé žehlení

Trvalý výstup páry až 100 g/min pro rychlé odstranění záhybů

Pohodlné žehlení

Ergonomická a lehká 1,2kg žehlička

Nepřilnavý povrch žehlicí plochy

Snadné použití

Uzamkněte a přenášejte systém bez námahy jen jednou rukou

Různá nastavení páry vhodná pro každé oblečení

Jednoduché nastavení a uskladnění

Nastavení ECO: šetří spotřebu energie

Úspora 20 % energie a 40 % spotřeby vody



Systémová žehlička GC6440/02

Přednosti Specifikace

Tlak páry až 4 bary

Zdvojnásobte rychlost žehlení díky páře pod

tlakem. Pára pod tlakem proniká hluboko do

látky a tak urychluje a zjednodušuje žehlení i u

materiálů, které se žehlí hůře.

Trvalý výstup páry až 100 g/min

Trvalý výstup páry až 100 g/min je udržován

pumpováním malých dávek vody do bojleru.

Pro dokonalé a rychlé odstranění záhybů.

Ergonomická žehlička

Ergonomický design žehličky umožňuje

pohodlné žehlení, neboť tolik nenamáhá

zápěstí. Rukojeť nakloněná nahoru zajišťuje

přirozené umístění ruky, což snižuje zátěž

během žehlení. I celkový design žehličky

napomáhá předcházet opakovaným pohybům

běžně konaným při umisťování žehličky na

podstavec. Žehlička je lehká (1,2 kg) a přináší

snadné a pohodlné žehlení.

Systém Carry-lock

Přenášení parního systému nikdy nebylo tak

jednoduché. Zamkněte žehličku k základně

pomocí páčky na zadní straně a celý systém

můžete přenášet jen jednou rukou. Systém

budete moci přenášet a skladovat okamžitě a

bezpečně, kdykoli bude třeba.

Pohodlné žehlení

Odstraňování vodního kamene: Snadné

vyplachování

Délka šňůry: 1,9 m

Ergonomický design žehličky: Ergonomicky

navržená žehlička pro komfortní žehlení

Délka hadice: 1,7

Bezpečné používání: Zabezpečení proti

přehřátí

Vhodná pro vodu z vodovodního kohoutku:

Ano

Kapacita nádržky na vodu: 800 ml

Odstraňování záhybů

Trvalý výstup páry: Až 100 g/min

Pára pod tlakem: Až 4 bary

Žehlicí plocha: Optimální tvar otvoru

Vertikální napařování: Souvislé vertikální

napařování

Snadné použití

Ovládání: Kontrolka připravenosti

k napařování, Kontrolka připravené teploty,

Různá nastavení páry, Kontrolka vyprázdnění

nádržky na vodu

Jednoduchá instalace a použití: Systém

Carry-lock, Kompaktní provedení, Snadné

uložení

kabelu a hadice

dosáhne do těžko přístupných oblastí: Drážka

na knoflíky, Špička Steam tip

Dokonale klouzavá

Žehlicí plocha: Nepřilnavá žehlicí plocha

Technické údaje

Příkon bojleru: 1370

Frekvence: 50 – 60

Příkon žehličky: 800

Doba přípravy na provoz: 6

Napětí: 220 - 240

Hmotnost a rozměry

Rozměry výrobku: 319 x 199 x 166

Hmotnost výrobku: 5,25

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez

předchozího varování. Ochranné

známky jsou majetkem Koninklijke

Philips N.V. nebo jejich příslušných

vlastníků.

Datum vydání 2019‑01‑16

Verze: 10.0.1

12 NC: 0000 000

00000

www.philips.com

http://www.philips.com/

